
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

*03071856* 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 990.10.071915-7, da Comarca de São Paulo, 

em que são apelantes/apelados VRG LINHAS AÉREAS S/A, 

GOL LINHAS AÉREAS S/A e MEIRE APARECIDA PRIVATTI. 

ACORDAM, em 12" Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO EM 

PARTE AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA, DERAM PROVIMENTO 

AO RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A E 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO VRG LINHAS AÉRIAS 

S/A, VENCIDO EM PARTE O REVISOR QUE PROVIA O RECURSO 

ADESIVO DA AUTORA EM MAIOR EXTENSÃO E DECLARA VOTO. 

SUSTENTOU ORALMENTE O DR. ALBERICO MARTINS 

GORDINHO.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente), CERQUEIRA 

LEITE E JACOB VALENTE. 

São Paulo, 09 de junho de 2010. 

JOSÉ REYNALDO 
PRESIDENTE E RELATOR 
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VOTO N°: 9450 
APEL: 990.10.071915-7 
COMARCA: São Paulo 
APTES.: VRG Linhas Aéreas S/A e Outro 
APDA.: Meire Aparecida Privatti 

*Recurso - Apelação - Dedução, pela recorrente, de alegações 
suficientes para tentar a reforma das conclusões do julgado -
Inexistência de violação do artigo 514, II, do Código de Processo 
Civil. 

Ilegitimidade ad causam - Pólo passivo - Holding controladora 
de empresa de viação aérea prestadora dos serviços reputados 
irregulares pela autora - Legitimidade afastada -
Reconhecimento da individualidade jurídica da empresa 
controlada, que poderá ser responsabilizada - Possibilidade de 
conhecimento da matéria a qualquer tempo ou grau de 
jurisdição (artigos 267, §3°, e 303, II, do Código de Processo 
Civil) - Extinção do processo, sem julgamento de mérito, com 
relação à co-ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. 

Responsabilidade civil - Transporte aéreo - Modificação 
unilateral do contrato por interesses internos da companhia 
aérea - Desobrigatoriedade de aceitação, pela demandante, em 
substituição aos serviços contratados, de transporte mais longo, 
com escala, e não integralmente na classe contratada - Dever 
de indenizar caracterizado - Dano material - Valor -
Manutenção - Ausência de impugnação, pela ré, do documento 
apresentado pela autora informando a cotação da passagem 
para o mesmo dia e a mesma classe contratada -
Descabimento da devolução em dobro desse valor - Má-fé da 
empresa ré não caracterizada - Inaplicabilidade do disposto no 
artigo 418 do Código Civil, pois não foi dado pela demandante 
um sinal em pagamento, tendo ocorrido apenas o débito das 
milhagens de sua conta Smiles - Dano moral - Configuração -
Transtornos, contrariedades e frustrações sofridos pela autora 
que superaram em muito os incômodos normais das viagens 
aéreas - Valor - Majoração - Observância dos parâmetros 
fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça e da finalidade de 
desestimular condutas como as da espécie. 

Sucumbência - Honorários de advogado - Arbitramento -
Majoração - Cabimento - Fixação eqüitativa - Inteligência do 
§4° do artigo 20 do Código de Processo Civil - Observância do 
princípio da razoabilidade e dos requisitos das alíneas "a", "b" e 
"c" do §3° do mencionado artigo 20 do Código de Processo Civil. 
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Litigância de má-fé - Inocorrência - Caráter protelatório do 
recurso não configurado - Inaplicabilidade da multa prevista no 
parágrafo 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil. 

Apelação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A provida e 
desprovida a da VRG Linhas Aéreas S/A. Recurso adesivo da 
autora provido em parte, por maioria.* 

Ao relatório da r. sentença de fls. 111/116, acrescenta-se 
que foi julgada procedente em parte ação de indenização de danos materiais e 
morais, decorrentes de alteração de vôo internacional. As rés foram 
condenadas ao pagamento do valor de R$5.196,37 (cinco mil, cento e noventa 
e seis reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais, com 
atualização monetária pela Tabela Prática deste Tribunal desde maio de 2008 
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. O quantum 
indenizatório dos danos morais foi fixado no mesmo patamar, com correção 
monetária desde a data desta decisão e juros moratórios de 1 % (um por cento) 
ao mês a partir da citação. Sucumbentes em maior parte, as rés foram 
condenadas ao pagamento de 3A (três quartos) das custas e despesas 
processuais, bem ainda dos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por 
cento) da condenação. 

Apelam as co-rés, alegando, preliminarmente, a 
ilegitimidade passiva da empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., que é 
apenas a holding controladora da GOL (atualmente denominada VRG Linhas 
Aéreas S/A, empresa que incorporou a GOL Transportes Aéreos S/A e GTI em 
30/09/2008), não possuindo sequer funcionários. Com apoio em 
jurisprudência, afirmam que ainda que a sociedade comercial seja controlada 
por outra, as obrigações que assume são dela, e não da sociedade 
controladora. No mérito, sustentam o descabimento da pretensão indenizatória, 
uma vez que os eventos que ensejaram a presente demanda decorreram 
exclusivamente da notória reestruturação de sua malha aérea, pelo que foi 
oferecido à autora reembolso das milhas e/ou valor dispensado para a compra 
dos bilhetes, que, no entanto, foi rejeitado, tendo esta optado, prematuramente, 
por comprar passagens em outra companhia aérea. Afirmam haver informado a 
todos os seus clientes, pela mídia e em seu website, a respeito da 
disponibilização de vôos extras para Paris, em substituição ao de Madri, que 
fora cancelado. Acrescentam que a reacomodação da demandante e a 
respectiva informação foram providenciadas quinze dias antes da data do vôo, 
o que está longe de causar transtornos ou qualquer ato ilícito que embase o 
dever de indenizar. Asseveram que não foram comprovados os prejuízos 
materiais, não tendo a autora se desincumbido de demonstrar o nexo de 
causalidade entre a suposta conduta irregular e o fato lesivo. Reputam 
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incabível a condenação nos danos morais, sendo que os transtornos sofridos 
pela autora não passam de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. 
Entendem que o valor fixado a esse título favorece o enriquecimento sem 
causa da parte contrária, sendo apartado dos limites ditados pelo bom senso e 
razoabilidade. Requerem o provimento para julgar a ação totalmente 
improcedente. Caso não seja esse o entendimento, buscam a redução da 
verba reparatória. 

Recurso preparado, recebido em ambos os efeitos e 
respondido, com pedidos de: a) não-conhecimento, em razão da ausência de 
impugnação dos fundamentos da sentença e ainda por se aplicar à hipótese o 
disposto no artigo 518, §1°, do Código de Processo Civil, b) aplicação às rés 
das penas do artigo 557, §2°, do referido codex, ante o caráter protelatório do 
apelo e c) desprovimento quanto ao mérito. 

Adesivamente, apela a autora, buscando, no tocante à 
condenação das rés nos danos materiais, a aplicação da multa da dobra 
prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 418 do 
Código Civil. Anota que a cobrança foi indevida, tanto é que se viu novamente 
obrigada a pagar à outra companhia aérea para poder viajar. Insiste em que o 
reembolso simples não se justifica porque significaria enriquecimento ilícito da 
VRG. Pretende, assim, que além da condenação à dobra, a ré seja condenada 
a devolver o que auferiu com o capital gratuitamente captado, a manus 
militaris. Afirma que o valor fixado para o ressarcimento dos danos morais é 
insuficiente para compensar a lesão sofrida. Afirma que o Magistrado não levou 
em consideração a sua situação pessoal, meio profissional, provável ganho e 
inserção social, bem ainda o poderio econômico das rés. Pretende a majoração 
dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento). Pede o 
provimento para julgar totalmente procedente o pedido inicial. 

Recurso preparado, recebido em ambos os efeitos e 
respondido, com pedido de desprovimento. 

É o relatório. 

Inicialmente, cumpre observar que da análise dos termos 
da apelação deduzida pelas rés, verifica-se haver inconformismo fundado no 
acolhimento, pela sentença, da pretensão indenizatória. 

As demandadas deduziram alegações suficientes para 
tentar a reforma das conclusões do julgado, com o que fica desacolhida a 
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alegação preliminar de não-conhecimento do recurso, visto ter sido cumprido o 
disposto no artigo 514, II, do Código de Processo Civil. 

A alegação de ilegitimidade passiva da co-ré Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S.A., por ter sido suscitada pela outra co-ré VRG Linhas 
Aéreas S/A, foi rejeitada pela r. sentença, sob o fundamento de esta última não 
poderia realizar a defesa dos direitos daquela. 

Todavia, reiterada tal alegação nas razões do apelo, e por 
se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício a 
qualquer tempo ou grau de jurisdição (artigos 267, §3°, e 303, II, do Código de 
Processo Civil), será analisada. 

Sustentam as co-rés que a Gol Linhas Aéreas Inteligentes 
S.A é apenas a holding controladora da GOL (atualmente denominada VRG 
Linhas Aéreas S/A, empresa que incorporou a GOL Transportes Aéreos S/A e 
GTI em 30/09/2008), não possuindo sequer funcionários. 

Nos termos de julgado proferido pela C. 3a Câmara de 
Direito Privado deste Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento n° 221.146-
4/2, rei. Waldemar Nogueira Filho, j . 05/02/2002: 

A agrupação das sociedades em truste, onde uma delas, a 
holding, exerce o poder controlador, não retira de nenhuma delas a individualidade 
jurídica (cf. Maria Helena Diniz, Vocabulário Jurídico, vol. 2, pág. 730, Saraiva, 1998) e 
tampouco traz à sociedade controladora, pelas obrigações da companhia, 
responsabilidade maior que os demais acionistas, pressupondo a lei, nas vezes em 
que responsabiliza o acionista controlador, o cometimento de ilícitos, irregularidades 
ou fraudes, dele ou de administrador por ele escolhido (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Curso 
de Direito Comercial, vol. 2, pág. 281/282, Saraiva, 1999), do que aqui não se cogita. 

(...) 
Que a teor do artigo 28, § 2°, da Lei 8.078/90, somente poderá 

ser responsabilizada subsidiariamente quando houver manifesta insuficiência dos bens 
que componham o patrimônio da sociedade controlada (cf. Zelmo Denari, Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, pág. 
196, n. 5, Forense, 5a ed.; Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e 
James J. Marins de Souza, Código do Consumidor Comentado, pág. 76/77, Ed. Rev. 
dos Tribs., 1991), o que não é o caso. 

No caso dos autos, o alegado defeito na prestação dos 
serviços diz respeito unicamente à co-ré VRG Linhas Aéreas S/A, razão pela 
qual a co-ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. é parte ilegítima passiva ad 
causam, irrelevante sua condição de empresa holding. 

1 
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Em decorrência, nos moldes do artigo 267, VI, do Código 
de Processo Civil, impõe-se a extinção do processo, sem exame do mérito, no 
tocante à co-ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, respondendo a autora 
pelas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, 
fixados em R$1.000,00 (um mil reais), com correção a contar da publicação 
deste acórdão. 

No mérito, a prova documental produzida com a inicial 
demonstra que em 20/03/2008 autora adquiriu passagem de classe executiva 
em vôo direito operado pela ré VRG, saindo de São Paulo com destino a Madri, 
na data de 21/05/2008, e retorno em 09/06/2008. Referida reserva foi 
devidamente confirmada, conforme se observa do documento de fls. 25. 

O pagamento foi feito pela autora com a utilização de 
milhagens (Programa Smiles) (fls. 27), tendo sido debitado da fatura de seu 
cartão de crédito o valor de R$221,17 (duzentos e vinte e um reais e dezessete 
centavos), referente à taxa de embarque (fls. 26). 

Em mensagem datada de 19/04/2008, a empresa ré 
informou a autora sobre a alteração do vôo, em razão de mudança na rota 
internacional, sugerindo-lhe que entrasse em contrato com a Central Smiles 
(fls. 28). 

Foram oferecidas à demandante condições diversas do 
inicialmente contratado, deixando o vôo de ser direto a Madri, fazendo escala 
em Paris. No primeiro trecho (São Paulo-Paris), foi mantida a classe executiva, 
mas nos trechos Paris-Madri e Madri-Paris, a viagem seria feita na classe 
econômica. No trecho Paris-São Paulo, teria vaga na classe executiva, porém, 
a autora estaria em lista de espera, conforme documentado às fls. 29/30. E 
houve modificação na data de chegada em São Paulo (ao invés de 09/06/2008, 
seria em 10/06/2008). 

Em resposta, a autora informou à ré que não aceitava as 
novas condições, uma vez que se encontrava a menos de trinta dias do início 
de suas férias, com reservas feitas em vários hotéis (fls. 31). 

Em 25/04/2008, o problema ainda não tinha sido 
solucionado, conforme se observa do teor do documento de fls. 32, razão pela 
qual, nessa mesma data, a autora resolveu providenciar a compra de novas 
passagens junto a uma agência de viagem, desembolsando o valor de 
R$1.608,03 (um mil, seiscentos e oito reais e três centavos) (fls. 33). 

Somente em 07/05/2008 é que a ré informou a 
reacomodação da autora (fls. 36) - naqueles vôos que não atendiam às suas 
necessidades. 
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Inquestionável que, por conta da alteração unilateral do 
contrato, a autora teve prejuízos de ordem material que devem ser 
reembolsados. 

Nos termos da bem fundamentada sentença: 

Incontroverso, também, ter a autora cumprido as obrigações que 
lhe cabiam, especificamente, ter autorizado o débito de milhas e efetuado o 
pagamento da taxa de embarque. 

Interesses internos da ré não autorizam a modificação unilateral 
do contrato, sendo que cabia à mesma, diante dos mesmos, adotar providências para 
que fosse respeitado. 

Inviável que pretenda que a autora aceitasse, em substituição 
aos serviços contratados, transporte mais longo, com escala, e não integralmente na 
classe contratada, quando era possível, através de outra companhia, oferecer 
exatamente os serviços contratados, no caso a empresa Ibéria, que efetivamente 
transportou a autora. 

Ao modificar unilateralmente o trajeto, ainda, a ré sequer 
confirmou prontamente o vôo de retorno, como se verifica à folha 30, donde resta clara 
sua atuação imprecisa (fls. 113). 

No tocante ao valor da indenização dos danos materiais, 
deve ser mantido o fixado pela r. sentença, uma vez que o documento de fls. 
38/39, informando a cotação da passagem São Paulo/Madri/São Paulo para o 
mesmo dia e mesma classe (R$5.196,37 - cinco mil, cento e noventa e seis 
reais e trinta e sete centavos), conforme contrato original, não foi impugnado 
pela parte contrária. 

Descabe, entretanto, a pretendida devolução em dobro 
desse valor, uma vez não caracterizadas a má-fé da empresa ré, tampouco a 
cobrança de quantia indevida, não havendo que se falar em aplicação do 
disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

Tampouco se aplica ao caso a disposição do artigo 418 do 
Código Civil, pois não foi dado pela autora um sinal em pagamento; na 
verdade, houve o débito das milhagens de sua conta Smiles. 

Já no pertinente ao dano moral, ainda que não prevista a 
sua indenização na Convenção de Varsóvia, é iterada a jurisprudência do C. 
Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação do Código de Defesa do 

APEL 990.10.071915-7 - São Paulo - VOTO 9450 - Lúcia - Cristiano - Denise - Adriano 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Consumidor ao contrato de transporte internacional, tal como invocado na 
inicial, e do seu ressarcimento, especialmente em casos como o dos autos, em 
que os transtornos, contrariedades e frustrações superaram em muito os 
incômodos normais das viagens aéreas. 

Dadas as circunstâncias, o montante arbitrado deve ser 
majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), com atualização a contar da 
publicação deste acórdão, tendo em vista os parâmetros fixados pelo C. 
Superior Tribunal de Justiça e a finalidade de desestimular condutas como as 
da espécie. 

A fixação dos honorários advocatícios deve ser elevada 
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o 
valor atribuído à causa, o trabalho realizado pelo causídico, a média de tempo 
estimada para sua concretização, a natureza, importância e complexidade da 
causa, além do grau de zelo profissional e o lugar da prestação do serviço, nos 
termos do parágrafo 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil, observadas 
as suas alíneas "a", "b" e "c". 

Não configurada a má-fé das rés na interposição do apelo, 
tampouco seu caráter protelatório, é de ser afastada a pretensão da autora 
para que a elas seja aplicada a multa prevista no parágrafo 2o do artigo 557 do 
Código de Processo Civil. 

Por estes motivos, por maioria, dá-se provimento em parte 
ao recurso adesivo da autora, deram provimento ao recurso da Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S/A e negaram provimento ao recurso da VRG Linhas 
Aéreas S/A, vencido em parte o Revisor que provia o recurso adesivo da autora 
em maior extensão e declara voto. 

EYNALDO 
elator 

CERQUE 
Revisor, 

de voto 
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DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO 

APELAÇÃO N° 990.10.071915-7 

COMARCA DE SÃO PAULO 

O meu voto diverge do voto do relator sorteado 
apenas no ponto em que, ao majorar o "quantum" da indenização 
pelo dano moral, modifica o marco inicial da atualização 
dessa condenação para a publicação do acórdão. 

Voto no sentido de manter o marco inicial da 
atualização na data da publicação da r. sentença. 

A Súmula n. 362 do Col. STJ pacificou que: "A 
correção monetária do valor da indenização do dano moral 
incide desde a data do arbitramento". 

Ora, se o arbitramento ocorreu com a sentença, 
e o acórdão apenas cuida de majorá-lo, a atualização é 
contada daquela e não deste. 

A lógica do razoável orienta essa solução. 

Figure-se a hipótese de o recurso ter sido 
interposto pela ré condenada a pagar a indenização e o 
acórdão provê-lo a fim de mitigar o "quantum". Em tal caso a 
atualização continuaria a ter como marco a sentença e não o 
acórdão. 

Logo, por identidade de razão, a data da 
sentença de arbitramento sempre será o ponto de partida da 
atualização, seja ela reformada através de recurso do autor, 
para majorar o arbitramento, seja ela reformada através de 
recurso do vencido, para minorar o arbitramento. v_̂  ] 
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Eis o porquê o meu voto mantém a atualização 
do "guantum" desde a data da prolação da sentença. 

É como voto. 

APEL.N": 9 9 0 . 1 0 . 0 7 1 9 1 5 - 7 - São Paulo - VOTO 18 .833 - EMG PCA 


